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Made in
corporate web 2.0
Montar um site corporativo institucional nos moldes antigos, ou seja, estático
e sem interação com clientes e parceiros é coisa do passado, não muito distante é verdade,
mas já soa tão velho quanto telefone de manivela

"Vejo mais
planejamento

das corporações
no caminho da
Web 2.0, mas

ainda não tanto
em iniciativas

concretas e
valores"

WALDIR AREVOLO,
DO GARTNER

s executivos da sua
empresa querem

l reformular o site
institucional e pensam em
apenas trocar o layout e
inserir informações

atualizadas? Isto seria suficiente se o
internauta do outro lado, seja ele cliente ou
parceiro, não tivesse demandas mais
complexas. Muitas corporações já
descobriram que é necessário se
aproximar, conquistar e - por que não? -
fidelizar o cliente usando a Internet,
Objetivo que é mais facilmente alcançado
com os preceitos que regem a Web 2.0,
conceito que já falamos aqui na TI Inside.

"Vejo mais planejamento das
corporações no caminho da Web 2.0, mas
ainda não tanto em iniciativas concretas e
valores. O setor financeiro já é um motor
em 2.0, e outra área que tem muita
atenção é a de varejo. Ambas, mais até
que outros setores, precisam capturar
preferências e formar comunidades,
montando um ecossistema de negócios",
explica Waldir Arevolo, diretor de pesquisa
do Gartner. O executivo relembra, em
evento recente sobre Web 2.0, ter
apresentado um estudo no qual se
enfatizou os aspectos sociais e de
negócios e uma maior contextualização
para a montagem de novos projetos. "O
importante não é a tecnologia em si, mas
o contexto no qual a tecnologia está

inserida. Com o contexto certo e
o cenário adequado os projetos criam
maior valor", conclui.

Como contexto acertado do uso da
Web 2.0, um exemplo é o portal da
Rede Ipiranga, criado pela MPP
Solutions, que existe há três anos. Por
meio de uma Extranet, ele faz o
relacionamento com os donos dos
postos da marca, evoluindo até mesmo

para comércio eletrônico e com um
painel de performance que permite a
comparação do ticket médio de toda a
rede pelos gestores dos postos. Para se
ter uma idéia de sua importância, o
portal faturou algo como R$ 9,3 bilhões
no último ano, o que corresponde a
50% de todo o faturamento da
empresa. Tecnicamente ele exibe
avanços em sua programação com o
uso do Ajax, nome que está associado
ao conceito 2.0 e que torna mais
atraente a navegação do site.

"O projeto ganha uma maior
credibilidade ao pensar como Web 2.0.
Mas é preciso sair da mesmice e trazer
um público que resiste muito a
propaganda intrusiva. Esse, por exemplo,
foi o conceito quando pensamos o site da
Burn", admite Marcello Póvoa, diretor
executivo da MPP Solutions. Energético
da Coca-Cola, o Burn (veja mais no Box:
Posicionamento da marca) exigiu uma
concepção diferenciada para atingir o
público jovem que freqüenta boates, raves
e shows de música eletrônica.

O meio é a mensagem?
Na sua versão de lançamento, o

portal trabalha com 3D e elementos
como podcasts para trazer uma face
bem moderna e de acordo com o seu
público. A mensagem que o produto
pretende passar ganha sentido quando o l
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e-commerce
internauta interage com as seções e se
torna um ator do processo - um
preceito eminentemente ligado a Web
2.0. "O posicionamento é muito de
atitude, na capacidade de sociabílidade.
Até para responder a uma comunidade
que faz uso de ferramentas como Orkut,
YouTube e blogs. Para o lançamento do
site fizemos emoticons para que o
consumidor use dentro do MSN",
explica Póvoa.

Entre as ferramentas inerentes ao
mundo Web 2.0, os blogs podem ganhar
menção especial, afinal eles não são uma
novidade. Porém ganham cada vez mais
espaço na idéia de interação entre
corporações e consumidores/
clientes/parceiros. "A meta principal é
relacionar a ferramenta de comunicação
com o business. Fazendo até mesmo um
painel de controle de tendências dos
clientes ou futuros clientes por meio dele.
Essas combinações é que estão sendo
estudadas", garante Arevolo, do Gartner.
Entre as dúvidas estão a de que o blog
pode gerar tanto um canal ativo como
reativo. Mas quem é o mediador? Usar ou
não o conceito de comunidade
associado? E o que deve ser exposto em
termos de informação e abertura para
críticas da comunidade?

Muitas destas questões passam pela
resposta aos objetivos e formatos dos
blogs. E uma forma de entender é vendo
ações na prática. A Tecnisa lançou
a ferramenta por meio do
www.blogtecnisa.com.br, com foco na
divulgação de suas informações e do setor

;da construção civil e interação aberta na
rede, com respostas abertas de clientes,
parceiros, fornecedores e funcionários.

"Estamos preparados para receber e,
acima de tudo, responder aos
comentários postados pelos internautas.
Assim, a mensagem deve ser sempre
verdadeira, informal e clara. A Tecnisa
aumentou sua transparência com a nova
ferramenta", aponta Romeo Busarello,
diretor de marketing da Tecnisa. Não é

AS CORPORAÇÕES
QUE AINDA NÃO

APRENDERAM A USAR
BLOGS VÃO

APRENDER A USAR
RAPIDAMENTE

por acaso que o investimento foi feito: de
cada quatro vendas uma é concluída pelo
canal virtual da empresa e uma grande
parte de suas vendas ocorrem por
indicação, muitas vezes de clientes que
ainda nem moram em seus
apartamentos. "Não só a opinião positiva
é importante para nós. Queremos Saber
quando e como erramos com nosso
cliente", conclui Busarello.

Longe do mundo
Para Arevolo, no entanto, a adoção

de blogs no mercado corporativo
brasileiro ainda é muito baixa. "A mídia
tem usado os blogs de uma forma

muito boa, as comunidades funcionam,
mas o potencial é enorme. O blog
pode trazer resultados concretos
para a empresa, até mesmo
internamente. Um programa de
inovação, por exemplo, derruba
barreiras ao usar o blog como
ferramenta. Muitas vezes o funcionário
fica tímido, e ao usar uma ferramenta
com esta o muro com a alta direção
cai", assegura o diretor do Gartner.

De acordo com Póvoa, da M P P, as
corporações que ainda não aprenderam a
usar blogs vão aprender a usar
rapidamente "Os departamentos de
comunicação são cautelosos.
Mas o caminho é inevitável", garante.
Como exemplo ele cita o case de
sucesso do blog do presidente mundial
da GM, que garante a proximidade -
mesmo que não totalmente real - com um
executivo de uma das maiores empresas
do planeta. Mas, claro, por aqui, as
corporações ainda precisam entender o
valor que o ferramental 2.0 pode trazer
aos negócios.

Montar um site dentro da idéia de
Web 2.0 começa com a definição da
estratégia. E geralmente a corporação
tem uma estratégia off-line que
pretende migrar para o online. "Fizemos
o Viva Peugeot, um site de pós-venda,
no qual o internauta ganha o acesso e as
pessoas têm uma série de benefícios,
além de falar abertamente com outros
usuários. É uma forma de criar
oportunidades e disseminar a marca",
explica Póvoa.

Para o mercado, o Web 2.0 não é
uma ruptura ou uma revolução e sim uma
evolução. E um dos pontos importantes
do conceito é ter objetivos mais bem
definidos do que aqueles da época da
bolha que trouxeram euforia e depois
ressaca. "O gatilho desse novo momento
foi o IPO do Google em 2004, vivemos
agora um período de sustentabilidade dos
projetos que gera inovação", conclui
Póvoa, da MPR l
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